 صورتجلسه شماره -374سیصد و هفتاد و چهارمین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1317/04/11تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعساز چْار ( )4طرح تحقیقاتی ارسالی تِ هعاًٍت پژٍّطی هطرح ٍ تصَیة ضس .تعساز ( )1هقالِ چاج ضسُ ًیس
تصَیة ضس .تعساز ّطت ( )8پایاى ًاهِ عوَهی ٍ سِ ( )3پایاى ًاهِ ترصصی ًیس هطرح ضس.
 .2اطالع رساًی هجسز زر ذصَظ ترگساری کارگاُ هعرفی تَرس ّای اتحازیِ ارٍپا (DAAD, ،Horizon 2020
 ) Marie-Curie ،Erasum+جْت زستیاراى ترصصی ،اعضای ّیأت علوی ٍ اعضای ضَرای پژٍّطی زر رٍز
چْارضٌثِ هَرخ  97/04/27اًجام ضس.
 .3اطالع رساًی زر ذصَظ کارگاُ ّای علن سٌجی ،پژٍّص ّای ایٌترًتی ، Endnote ،رٍش تحقیق ٍ  Scopusکِ از
تارید  97/04/23الی  97/04/27تَسط هعاًٍت پژٍّطی ترگسار هی ضَز اًجام ضس.
 .4اطالع رساًی زر ذصَظ ترگساری کارگاُ هقالِ ًَیسی تِ زتاى اًگلیسی تَسط آقای زکتر سعیس زارعیي زٍالب عضَ
ّیأت علوی گرٍُ زتاى زاًطکسُ پسضکی ،تِ هست  3رٍز زر هرزاز هاُ  97اًجام ضس.
 طرح ّا ٍ هقالِ چاج ضسُ
 )1طرح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایسِ ی اثر تغییر فطار هحیطی تر استحکام تاًس ریس کططی کاهپَزیت ّای هستقین ٍ
غیرهستقین تِ زًساى) هجری اصلی طرح :زکتر اعظن ٍلیاى ،هجری :زکتر هرین هعسی زازُّ ،وکار طرح :هْسی الِ
زازی( ،کس پژٍّاى  14205تَزجِ هصَب 73.200.000 :ریال) هطرح ٍ تصَیة ضس .الزم تِ شکر است هجری هَظف
هیثاضس گسارش ًْایی طرح را زر قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایس.
 )2طرح تحقیقاتی تا عٌَاى (تررسی هیساى پَضاًٌسگی رًگ سِ ًَع ّیثریس سراهیک زر هقایسِ تا لیتین زی سیلیکات)
هجری اصلی طرح :زکتر رضا افترار آضتیاًی ،هجری :زکتر آتَسا زتستاًیّ ،وکار طرح :زکتر الِْ تیاتاًکی( ،کس
پژٍّاى  13888تَزجِ هصَب 67.000.000 :ریال) هطرح ٍ تصَیة ضس .الزم تِ شکر است هجری هَظف هیثاضس
گسارش ًْایی طرح را زر قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایس.
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سیصس ٍ ّفتاز ٍ چْارهیي جلسِی ضَرای پژٍّطی زاًطکسُ زًساًپسضکی
هَرخ 1397/04/19
 )3طرح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایسِ ی هقاٍهت تِ ذستگی زٍرُ ای پٌج سیستن آهازُ سازی چرذطی کاًال ریطِ)
هجری اصلی طرح :زکتر هجیس کاظن ،هجری :زکتر علی حائری طثاطثاییّ ،وکار طرح :هحوس پیاهی (کس پژٍّاى
 13622تَزجِ هصَب 38.400.000 :ریال) هطرح ٍ تصَیة ضس .الزم تِ شکر است هجری هَظف هیثاضس گسارش
ًْایی طرح را زر قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایس.
 )4طرح تحقیقاتی تا عٌَاى (ارزیاتی هیساى غلظت فلسات سٌگیي هَجَز زر آب ذرٍجی از یًَیت ّای زاًطکسُ
زًساًپسضکی ضْیس تْطتی) هجری اصلی طرح :زکتر ّازی قاسویّ ،وکاراى طرح :زکتر عثسالحویس ظفرهٌس ،سیسُ
آزازُ هسعَزی راز (کس پژٍّاى  14024تَزجِ هصَب 50.020.000 :ریال) هطرح ٍ تصَیة ضس .زر صَرت اهکاى
سایر فلسات سٌگیي از قثیل جیَُ ًیس تررسی گرزز .الزم تِ شکر است هجری هَظف هیثاضس گسارش ًْایی طرح را زر
قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایس.
 )5هقالِ طرح تحقیقاتی تا عٌَاى (تررسی آزهایطگاّی گیر ترهین ّای کاهپَزیتی زًساى ّای کاًیي ضیری تا رٍش ّای
پست زاذل کاًال ،پیي زاذل عاجی ٍ پست کاهپَزیتی) ”Role of reinforcement methods in retention of
” composite restorations of primary anterior teethهجری اصلی طرح :زکتر قاسن اًصاریّ ،وکاراى :زکتر
حسي تراب زازُ ،زکتر تْطتِ هلک افضلی ،رضا یارهحوسی چاج ضسُ زر هجلِ Journal Dental School, Autumn
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